
Parafia św. Kazimierza Królewicza w Białymstoku
dolny kościół

20 - 22 grudnia 2014

REKOLEKCJE ADWENTOWE
I

NAWIEDZENIE FIGURY
ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA Z GARGANO

Rekolekcje i nawiedzenie figury prowadzi ks. Piotr Prusakiewicz CSMA



DZIEŃ PIERWSZY – SOBOTA,  20 grudnia 2014 

17.30 – Nabożeństwo oczekiwania.
18.00 – Powitanie Figury św. Michała Archanioła (dzieci, dorośli, 
proboszcz) i Msza św. Inaugurująca czas nawiedzania.
20.30 – Koronka do św. Michała Archanioła i dziewięciu chórów 
anielskich.
21.00 – Apel Jasnogórski z rozważaniem.

DZIEŃ DRUGI – NIEDZIELA 21 grudnia 2014 

6.30 – Godzinki ku czci św. Michała Archanioła
7.00 – Msza św. z nauką dla dorosłych.
8.00 – Msza św. z nauką dla dorosłych.
9.30 – Msza św. z udziałem młodzieży.
11.00 – Msza św. z udziałem dzieci z błogosławieństwem dzieci z 
racji nawiedzenia.
12.30 – Msza św. z nauką dla dorosłych.
15.00 – Wystawienie Najświętszego Sakramentu (Koronka do 
Miłosierdzia Bożego i modlitwy przez wstawiennictwo św. 
Michała Archanioła).
16.30 – Msza św. z nauką dla dorosłych.
18.00 – Msza św. z modlitwą o uzdrowienie i uwolnienie za 
przyczyną św. Michała Archanioła z modlitwą wstawienniczą 
przez Najświętszym Sakramentem.
20.15 – Film "Między wiarą a kulturą" o sanktuarium św. Michała 
Archanioła i objawieniach na Górze Gargano.
21.00 – Apel Jasnogórski.



DZIEŃ TRZECI – PONIEDZIAŁEK,  22 grudnia 2014

6.30 – Msza św.
7.00 – Msza św. z nauką rekolekcyjną.
9.00 – Godzinki ku czci św. Michała Archanioła.
9.30 – Msza św. z nauką rekolekcyjną, odnowienie przyrzeczeń 
chrzcielnych oraz błogosławieństwo samotnych i starszych.
11.00-15.00 – czuwanie modlitewne prowadzone przez grupy 
parafialne

11.00-12.00 – modlitwa za chorych i starszych z prośbą 
o umocnienie i opiekę św. Michała Archanioła
12.00-13.00 – modlitwa za dzieci i młodzież z prośbą o 
uchronienie ich od zła,  zgorszenia i zepsucia – różaniec
i modlitwy przez wstawiennictwo św. Michała
13.00-14.00 – modlitwa w intencji osób wątpiących, 
poszukujących sensu życia i wiary
14.00-15.00 – modlitwa za małżeństwa, szczególnie te, 
które zagrożone są rozpadem i rozbiciem

15.00 – Wystawienie Najświętszego Sakramentu: Koronka do 
Bożego Miłosierdzia za zmarłych z naszych rodzin i z naszej 
parafii oraz modlitwy do św. Michała Archanioła.
16.30 – Msza św. z nauką rekolekcyjną dla dzieci i aktem 
poświęcenia się św. Michałowi Archaniołowi.
18.00 – Msza św. z modlitwą o uzdrowienie i uwolnienie z 
nałogów za wstawiennictwem św. Michała Archanioła z modlitwą 
wstawienniczą przed Najświętszym Sakramentem.

PO KAŻDEJ MSZY ŚW. MOŻLIWOŚĆ PRZYJĘCIA
SZKAPLERZA ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA



Św. Michał Archanioł

Imię Michał oznacza Któż jak Bóg! Św. Michał Archanioł z rado-
ścią przyjął  wszechpotężnego Boga jako swego Stwórcę i Pana.
Stojąc  na  czele  wszystkich  dobrych  aniołów,  obwieścił  chwałę
Boga  i całkowitą  wierność  Jemu  w walce  przeciw  Lucyferowi
i zbuntowanym aniołom (por. Ap 12,7-9). W Starym Testamencie
był orędownikiem i opiekunem Izraela, rychło więc został uznany
przez chrześcijan za patrona Kościoła. Najsłynniejsze w Europie
sanktuarium ku czci tego Patrona znajduje się  we Włoszech na
Monte Sant' Angelo. W Polsce pod imieniem św. Michała Archa-
nioła wybudowano ponad 300 kościołów. Od tego imienia wzięło
swoją nazwę aż 222 miejscowości w naszej Ojczyźnie. Od V wie-
ku Kościół czcił św. Michała w dniu 29 września. W roku 1921
papież Benedykt XV zdecydował, że dzień ten stał się liturgicz-
nym świętem upamiętniającym również  dwóch pozostałych Ar-
chaniołów: Gabriela i Rafała. Sługa Boży ks. Bronisław Markie-
wicz założył dwa Zgromadzenia Zakonne Św. Michała Archanioła
(Księża Michalici i Siostry Michalitki), którym zlecił wychowanie
dzieci i młodzieży, zwłaszcza opuszczonej.

Modlitwa do św. Michała Archanioła

Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw
niegodziwości i zasadzkom złego ducha, bądź nasza obroną. Oby
go  Bóg  pogromić  raczył,  pokornie  o  to  prosimy,  a  Ty,  Wodzu
niebieskich zastępów,  szatana i  inne duchy złe,  które  na  zgubę
dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. 
Amen.


